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Beste ouders,

1

We zijn weer in bedrijf! En hoe….. er wordt weer volop gesproken,
gewerkt, gespeeld, gevierd, ontdekt en geleerd. Eigenlijk niets geks
voor een Jenaplanschool, maar in onze situatie toch bijzonder. We zijn
gestart met 6 nieuwe medewerkers en achter de schermen wordt er
flink geïnvesteerd in scholing, advisering en begeleiding om ervoor te
zorgen dat we recht doen aan ons onderwijsconcept. Het is soms nog
even zoeken, maar bovenal zijn we erg tevreden. Ik kan oprecht
zeggen dat er sprake is van een sterk team.
Naast nieuwe teamleden, hebben we onderwijsonderwerpen
opgepakt welke een kwaliteitsslag verdienen. We hebben dit
samengevat in een nieuwe “Bijblijven”, welke wij jaarlijks uitgeven. De
plannen die in deze “ Bijblijven” staan, zijn gepresenteerd op de
informatie-avond van 12 september jl., die bezocht is door wel 95
ouders. Een topavond dus! Deze “Bijblijven” wordt als bijlage
verstuurd bij deze nieuwsbrief. Ik hoop dat u enthousiast bent over
onze plannen. Wij hebben er zin in en gaan weer hard met elkaar aan
de slag om goed onderwijs te bieden aan onze bijtjes!
Petra Glandorff

KALENDER
20-21/09 Bijennacht
21/09
Finale schoolvoetbal, groep 3/6
24/09
Studiedag, alle kinderen vrij
11/10
Schoolfotograaf
12/10
Schoolfotograaf
Uitgave Bijpraten no. 2
Tussen 1 en 12 oktober wordt de NSCCT
afgenomen (vanaf groep 5).

Informatieverstrekking
We gebruiken verschillende media om u te informeren t.w. Digiduif, de website en documenten.
In de documenten waaronder de schoolgids en het informatieboekje, vindt u informatie welke
vaststaand is of ook op andere plekken te vinden is. Er is besloten om wet- en regelgeving,
afspraken e.d. op te nemen in de schoolgids en praktische en organisatorische zaken op de
website te plaatsen. Dit betekent dat het informatieboekje niet meer uitgegeven zal worden. We
zijn op dit moment in overleg met de webredactie om informatie z.s.m. op de website te plaatsen.

Fietsenrekken
Sinds de verbouwing in de zomer van 2015 zijn er 2 lokalen bij gebouwd en dus ook 2 groepen
extra geformeerd. Echter is er geen rekening gehouden met de fietsensopslag. Al jaren is dat voor
ons een doorn in het oog. We hebben daarom extra fietsenrekken aangeschaft (+/- 25 plaatsen),
zodat kinderen niet meer op het schoolplein hoeven te parkeren. De fietsenrekken zijn van 2
kanten te gebruiken. Deze worden geplaatst vlak voor de Natuurtuin. De “oude” fietsenrekken
worden voor het muurtje bij de voordeur van de school geplaatst en vlak voor de ingang van de
fietsenstalling. We gaan er van uit dat iedereen zijn/haar fiets goed kan parkeren, maar ook dat
er geen “losse” fietsen meer staan op het schoolplein. Dit i.v.m. de veiligheid. A.s. maandag zal
Ruud de fietsenrekken vastzetten en zijn ze definitief te gebruiken.
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Inschrijving BSA Rots
en Water
De inschrijving van de BSA gaat de goede kant op, maar
tot onze schrik was het niet mogelijk om je in te
schrijven voor de BSa Rots en Water. Gelukkig is het
euvel verholpen en is dat vanaf heden weer mogelijk.

Informatie onderbouw
Op maandagochtend vindt, naast de gezamenlijke
weekopening, een kring plaats in de stamgroepen.
Kinderen mogen iets vertellen over hetgeen wat ze
mee hebben. Helaas zijn er weinig kinderen die
wat mee hebben na het weekend, terwijl zij zoveel
leuke dingen ondernemen! Mocht er niets
tastbaars meegenomen kunnen worden, mag er
altijd een foto gestuurd worden naar de
stamgroepleider (wij spreken elkaar aan bij onze
naam, ook de stamgroepleiders worden bij hun
naam genoemd). We hopen op meer inbreng van de
kinderen!
Brengen en halen in de onderbouw
Nu het jaar weer begonnen is en er veel nieuwe kinderen en ouders bij zijn gekomen,
willen we graag nog wat puntjes met jullie delen.
’s Morgens gaat de deur om 8.15 uur open.
Wie binnen is verlaat de groep niet meer om naar een groep van een broertje of zusje te
gaan.
Tot 8.25 uur mag het eigen werk van de kinderen bekeken worden of kan evt. een z.g.n.
ochtendspelletje aan de eigen tafelgroepjesplek gedaan worden. We pakken nog geen
ander materiaal.
Ouders letten op dat jongere broertjes of zusjes dit ook niet doen. Zij houden hen dus
ook uit de speelhoeken. Kinderwagens parkeren we even op de gang. De stoelen zijn
alleen voor de kinderen van de groep. We zitten niet op tafel of op de vensterbank. We
willen graag om 8.30 uur beginnen en benadrukken hier nogmaals het belang van op tijd
komen. We nemen liefst afscheid in de groep en verstoren niet de aandacht door buiten
voor het raam te zwaaien of op het raam te tikken. Na de middagpauze nemen we
afscheid bij de groepsdeur en gaan ouders niet mee de groep in. De kinderen mogen om
12.55 uur naar binnen. Daarvoor is de overblijfgroep nog aan het opruimen.
Om 12.00 uur wachten de ouders achter de klapdeur in de gang tot ze door de kinderen
geroepen worden. De kinderen melden aan de groepsleiding dat ze gehaald worden.
Rugtassen graag pas ’s middags meenemen.
Om 15.00 uur wachten de ouders achter de blauwe lijn op het plein.
Ook bij regen zodat wij het overzicht kunnen houden. Graag naar voren komen als de
betreffende groep buiten staat.
De kinderen melden aan de groepsleiding dat ze gehaald worden.
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Informatie middenbouw
In de 1e week is er gevraagd of alle kinderen uit de middenbouw een etui met een
gummetje, puntenslijper (voor groep 3 met een klein en groot gat), oortjes en
kleurpotloden mee kunnen nemen naar school. Nog niet alle kinderen hebben dit
en wij willen u dan ook vragen of u dit nog wilt regelen voor uw kind. Verder gaan
de kinderen uit de groepen 4 en 5 op maandag naar de
gymzaal bij de Oceaan. Gelukkig hebben we tot nu toe mooi
weer gehad, maar wilt u er aan denken dat, bij slecht weer,
de kinderen een watervaste tas, laarzen en een regenjas
hebben. Alvast bedankt voor medewerking.

Nieuwsbegrip
De begrijpend leesvaardigheden bieden wij aan via de methode
“Nieuwsbegrip”. Deze methode verzorgt iedere week een tekst, gespitst op
de actualiteit, waarmee we aan de slag gaan. Voor een deel van de
kinderen is het fijn om de tekst, voorafgaand aan de opgaven, nog extra
voorgelezen te krijgen of ondersteuning te hebben bij de vraagstelling. Om
dit goed te organiseren lopen wij met Nieuwsbegrip een week “achter”.
Een aantal ouders heeft een abonnement op Nieuwsbegrip en gaat hiermee
zelf thuis mee aan de slag. Let op: op school lezen wij de tekst van de
week ervoor.

Even voorstellen…
Wij willen ons graag even voorstellen, want vanaf de start van dit schooljaar zijn wij,
naast de TSO medewerkers, ook elke maandag en donderdag aanwezig tijdens het
overblijven. Tussen 12.00-13.00 uur staan wij klaar met sportieve activiteiten op het
grasveld.
Mijn naam is Aline en ik ben in vaste dienst bij Broeks Events, waardoor de meeste
kinderen mij wel zullen kennen. Jullie hebben mij bij de kennismakingsronde gezien en ik
zal regelmatig aanwezig zijn. Ook als sportbuurt werker en bij vakantie activiteiten ben ik
een vast gezicht. Naast mij komt er nog een sportieve stagiair mee, die mij komt helpen
en om het voor jullie nog leuker te maken.
Wat gaan wij doen? Wij gaan verschillende sportactiviteiten aanbieden waar alle
kinderen aan kunnen deelnemen zoals voetbal, trefbal, knotshockey en nog veel meer.
Uiteraard mogen jullie zelf ook met ideeën komen. Wij hebben er zin in om de
pauzeactiviteiten te geven, wij hopen jullie ook!
Tijdens de pauze activiteiten zullen wij jullie ook op de hoogte houden van de
aankomende activiteiten vanuit Brede wijk Assendelft
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Typetuin
Via Agora is er met Typetuin een afspraak gemaakt over deelname van typecursussen voor
kinderen van Agora-scholen tegen een gereduceerd tarief. I.p.v. € 120 zijn de kosten € 65,--.
In de bijlage treft u meer informatie omtrent deze typecursus. Mocht u zich willen
aanmelden, dan kunt u dit doen via www.typetuin.nl en gebruik dan de code 07TNBijenkorf. De
korting wordt dan automatisch verrekend.

Volkstuinen
Achter de school liggen niet alleen de school- en kindertuinen maar ook de moestuinen van onze
Volkstuinvereniging. Op tuinen van verschillend formaat kunnen daar groenten, kruiden en fruit
geteeld worden. Dat is meer dan een ontspannende bezigheid. Vanuit het moestuinieren ontstaan
culinaire inspiraties die je met elkaar kunt delen en kom je in aanraking met onbekende groenten
en kruiden. Niet alleen gezond maar bijna altijd verassend lekker! De ervaring leert bovendien dat
kinderen, als bijvangst, ook geïnteresseerd raken in groenten. Bietjes die je zelf uit de grond mag
halen smaken nu eenmaal veel lekkerder!

Het is nu de goede tijd om een tuinindeling voor komend jaar te maken en zaden uit te gaan
zoeken. Op dit moment zijn er een paar tuinen beschikbaar. Een mooie beginners tuin (zie foto) en
een wat grotere, die eventueel in tweeën gedeeld kan worden. Voor een tuin van 40 vierkante
meter betaal je 10 euro per jaar.
Iedereen is van harte welkom om overdag de tuinen achter de school te komen bekijken.
Informatie bij Ronald Hollander, 075-6213588.
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